
Unitwoningen Odeonpark 

 

De Alliantie bouwt 72 Unitwoningen in Almere. 

Het betreft woningen met woonkamer/keuken, slaapkamer(-s) en badkamer. 

Er zijn meerdere  types woningen. Alleen de type C1-woningen hebben een balkon of terras.  

De binnentuin is voor een deel bestemd voor gezamenlijk gebruik.  

De afwerking van de woningen en aanvullende informatie staat vermeld in onderstaand overzicht. 

 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel 

 

Uitvoering Diversen 

Plafond Plaatmateriaal in unit-systeem. In 
alle verblijfsruimtes 

Afgewerkt met een korreltjes 
structuur. Rondom een kantlat. 
 

Wanden Plaatmateriaal in unit-systeem. 
Woning wordt behangklaar 
opgeleverd. Er worden plinten 
geplaatst.  

Wij raden bij nieuwbouwwoningen 
aan een specialist/schilder in te 
schakelen voor advies.  De woning 
is behangklaar, voorstrijken is 
wenselijk. 
 

Gevelkozijnen 
 

Kunststof kozijnen met HR ++glas 
 

Vloerafwerking Betonvloer Geschikt voor vloerafwerking (zoals 
laminaat en vloerbedekking) 
 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel 

 

Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken is 150 cm lang en 
bestaat uit : drie onder en twee 
bovenkasten, RVS blad met 
wafelstructuur afwerking, RVS 
spoelbak en mengkraan.  
Een spatwaterafwerking ter plaatse 
van het aanrecht en kookhoek. 

Geen keukenkeuze mogelijk. 
Koken op elektra (kooktoestel niet 
meegeleverd). 
 
Laat u na de sleuteloverdracht goed 
informeren inzake het aanschaffen 
van een elektrisch kooktoestel, 
welke u moet laten plaatsen door 
een installateur. Hier kunnen kosten 
mee gemoeid zijn. Er is een perilex 
aansluiting aanwezig (2 x 220 V). 
Mocht u gebruik willen maken van 
een oven, dan raden wij u aan een 
combimagnetron aan te schaffen. 
 
Er is geen ruimte gereserveerd voor 
een vaatwasser.  
 



Onderdeel 
 

Uitvoering Diversen 

Badkamer  Sanitair badkamer: witte wastafel 
met mengkraan, planchet en spiegel. 
Douche met thermostatische 
mengkraan en glijstang. 
 
Tegelwerk: 
Vloer: Antraciet 20 x 20 cm.  
Wanden: Wit 20 x 25 cm liggend.  
 

 
 
 
 
 
Hoogte tegelwerk badkamer is tot 
aan het plafond. 

CAI De woning wordt NIET aangesloten 
op het CAI netwerk.  
 

 

Glasvezel De woning wordt aangesloten op 
het glasvezel netwerk.  
 

Aansluiting in de meterkast. Met 
bedraad aansluitpunt in woonkamer. 
Abonnement door huurder af te 
sluiten. 
 

Energielabel De woningen hebben het A-label (op 
bouwjaar). 
 

Water en Elektra worden collectief 
geleverd. Verbruik wordt individueel 
bemeterd en verrekend via een 
voorschot in de servicekosten. 
  

Verwarming Elektrische verwarming (All-electric) Stralingsapparaten aanwezig. Voor 
warmwater is een doorstroomtoestel 
geplaatst achter een paneel in de 
badkamer. 

 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 
ventielen in het plafond. (Natuurlijke 
luchttoevoer d.m.v. roosters boven 
het glas. 
 

Afzuigventielen in badkamer en 
woonkamer/keuken. Ventilator 
achter een paneel in de badkamer. 

Parkeerplaats Op openbare weg  Parkeren op openbare weg 
(vergunning/betaald n.t.b.) 
 

Zonwering Materiaalgebruik van de woningen 
maakt het ophangen van zonwering 
onmogelijk. 
 

 

Lift Niet aanwezig 
 

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 
om een schotelantenne te plaatsen. 
 

 

Berging Op het terrein is een 
fietsenopstelplek aanwezig. 
 

De woningen zijn niet voorzien van 
een (interne) berging. 

 

 

Disclaimer 

Deze informatie is met zorg samengesteld op basis van tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs 

van dit project. Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt voor wijzigingen ten gevolge van eisen, 

opgelegd door Overheid en/of Nutsbedrijven De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen aan 

te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. In de tabel beschrijven wij kort de afwerking en enkele technische 

gegevens van de woningen. 


